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 : يذخم  -1

 

لعلنن لحعخمننـمضخمنن للفننأل  قوبلنن  لإللقتىننخملقكيتلقوخلننـولإلقتكحلنن  لإليمكننالقولننن لاللع وننتل

إلهننألل. Civilized Survival قوبلنن  لقوغرنن ك لحشننكملمزلننذل ى ىنن تلرالرننتلعص  ننلل

ك للهققلقومزلذل كزللحلـمً لإل شـلحم ىكً لفألاطن كلظان وللللإلكلم ل.هقوط قتلإلقوخكصنونص  لإلقوم  

 ققخص ؿ لقصخم عألكلم لحغلكلقومضخم لمالمضلؿلقوبلن  لللظا ومصفخظلإللؿيمللقطأى  ىأل

survival ل.لتمؿه كلإلقوخلـولقوخغرللإللقو لل

ل

المناللإلقوخنأليمكنللل.إلعص  للقومزلذلهققلمخـقؽلتلقو لعـلكب للإلؽ  تلقوخكصنونص ن لإلقوط قنتلل

قوـإل لقألكزللحلنـمً لفنأللل لل.للبشكمل فرملإل كعبلإلعملمشكالحه لؽالوه لقوخع مملم لقوم  ه

ىننق لكصن لظخغنـدلعناللللل.لقوع وملهألقوخألحخنفللوـيه لقتمك ظ ثلقوه ئلنتلفنألعص  نللقومزلنذللللل

مل ننلللل7)لىنيينلقللؿإلوتل ني لةلمزنمللل إللمل نللظيمتل(ل310)قونالي ثلقومخغـةلقألمليك تل

إلفنألل(ل.لمل نللظيمتل4.5)لإلوكصه لمخلـمتلمزملىصي فنكةلحم مً لعخ لؿإلوتل ي لة إلل(لظيمت

علن لعننملمشننكلتلللإلققخصن ؿه لقوصننص عألقوخكصنونننصألإلىنن عـه لحلنـمه لقوهصـىننألللىنصي فنكةل

ل.لقوط قتلإلمشكلتلقوم  هلعل لقولغملمالفلله لفألكل هم 
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ل

ع ننذلاللل.شننـيـةلقوصننـكةلولم نن هإلب وصيننبتلوصنن لفننألقألكؿللفننصغالمننالقوبلننـقللقولل لننتلفننألقوعنن ومل

فنألعن ال للؽنللقوفلنللقومن ئأليبنـ لحغنجلللللللل.لمخنلًقلمكعبنً لىنصنيً لللل(ل140)يخعـىلظص بلقوفلؿل

إلب وخن وألفن ألكؿلللإلقعنـلمنال فلنللعشنللؿإل لفنألقوعن وملفنألللللللللل.لمخللمكعنبلىنصنيً للل(ل1000)

ل.لقوم  ه

ل

لهعلن ل ظنلللقومؾططن الإللإلقوعلمن  لإلهص لحكمنالمينؤإلو تلقوي  ىن  الللللإلقونق ئ لإلحـ لقومؤشلقث

 نن لفننألقوننبالؿلإلفننألصملمشننكلخألقوط قننتلإلقوم نن هإلقوخكصنونص نن لفنن لللقوهصـىننتؿإلللقوخفنن لفننألل

 ممنتلللإلىخصنملل.ؽ  تلمن لقوخي نلقثلقومص ؽ نتلللقوـإل لقوعلب تلىخنؿقؿلحف قمً لبشكملمخي كعل

قونن لميننخنىليصننعبلقوخع مننملمعننهلافقلوننمليطنننكلقوعلمنن  للللللإلب وخنن وألقويننقق لللقوط قننتلإلقوم نن هل

ل.لقومش كي لإلقوخكصنونص  لقوالممتلومهصـىنللإلق

ل

قوعلبألبشكملع ولإلقوميخنىلقونطصألبشنكملؽن ملمنالللللقوميخنىإلاللشكل للم ليبق لعل ل

 قننملبكز ننللمننالمنن لللإلقوط قننتلصهنننؿلعلم ننتلإلهصـىنن تلإلحكصنونص ننتلومنقصهننتلقشننك و تلقوم نن هلللل

صعلنجلىنن عتللإلقوخنأللقوخي نلقثلقومص ؽ ننتلقومخين كعتللل قنملممنن لحنـف لقو نهللللإلليينخـع هلقومنقن لل

وـيص لملقكننلمخؾصصنتللللهققلإلظغالو و.لبيلعتل كزللمم ليبـإللعل لقويطظلحخغلكقونمال

إلف ننلةلإلك ف ننتللإلونن ولوننـيص لمؾصصنن ثلللل.قوم نن ه إلللقوط قننتلإلهصـىننتوخطنننيللحكصنونص نن ثلل

إلفننألاطنن كلقتكحفنن علقومخنق ننملفننألقألىننع كلقوع وم ننتلل.لولبغننذلإلقوخطنننيللفننألهننققلقومضنن  ل

ل.ليبق لقمق ه لمالصهنؿف للقولر تلفألصنهله ل ؽطللبكز للمم للوليقق ولط قتلإل

ل

لل غ لل للم لهنلمخن طلمنالؽبنلقثلهصـىن تلإلحكصنونص نتلوغنملمشنكالثلقوم ن هليخطلنبلحننفلللللللللل

قوط قننتلبعىننع كلملبنوننتلالىننخؾـقمه لفننألعمل نن ثلقوصلننملإلقوخغل ننتلإلاعنن ؿةلقوخننـإليللإلقوخؾنننيال

إلفألاطن كلقألىنع كللل.لـلكب للعل لكلفتلقوط قتلعلقو إلهألظش ط ثلحعخمـلكلفخه لل.لإلقوخنمي 

وكنمللؿإلالكل(ل1.5)حلخنل لمنالللكنملل(ل300)إلظلله لومين فتللف للكلفتلحغل تلم  هلقوبغلللقولقهصت

ولبلنـقلللغ للمضـيتلب وصيبتلإلل.قوص م تلإلقوفل لةولبلـقلللب وصيبتإلهألكلفتلب هاتل.لمخللمكعبل
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قون للمنالقوم ن هللللحكلفتلقومخنللقومكعنبلل ذلحصملع.لمزملكصـقل إلل إلكإلب لقوخألحخنفللف ه لقوم  هل

ل.لفألقونالي ثلقومخغـةلقألمليك تلإل قملمالفوكلبكز للفألكصـقلىصج(ل4)

ل

إلمننالهصنن لفنن للمنلنننعتلقوط قننتلب وصيننبتلوصنن لفننألقألكؿللإلفننألمعاننملقوبلننـقللقوعلب ننتلهننألللل

إلمنلننعتلقوخصنص  لإلقونكقعنتلعلن لللللمنلنعتلملكبتلحغمملفألط  حه لمنلننعتلقوم ن هللل

إلهنققليعصنأل لل  لقىنخلقح ض تلولم ن هلإلب وخن وألتظخن سلقوينقق لإلقعمن كلقألكقلنأللللللللللل.ىنق لعـ

إلعلننن لقونننخمكاللىننننعلحعخمنننـلعلننن لقىنننخلقح ض تلقوط قنننتلبشنننكملكلنننأللللإلقوعلب نننتلقألكؿظ نننت

ل.قوخكصنونصألإلقوهصـىألفألمنلنعألقوط قتلإلقوم  ه

ل

لطال(ل1.1)اللظص بلقوفلؿلمالقوط قتلفألقألكؿللهنلفألعـإلؿل

ل.لمك فئلظفللىصنيً 

ل.طالمك فئلظفلل(ل2.5)إلفألقوـإل لقوص هرتليلحف لقولقملقو ل

لطال(ل4.5)فألقوـإل لقوصص ع تلقو لم لينيـلعالفألع اليصمل

ل.لمك فئلظفطال(ل8)و صملفألقونالي ثلقومخغـةلقو لل.لمك فئلظفل

لو ولإلهققليعصأل للقالعخ  سلولط قتلمالقومخنق ل لليخنقيـل

ولخطننكلإلقوخلنـولللإلاظمن لكنقوكلظخ ضنتللللوليك للفلللظخ ضتلولصمنلقوطب عأل

ل.و ل ؽلىمالملعلتلعر كيتلقلوإلظخل  إلقوخصص  لإل

ل

إلقون للمف صئنتللىنعليتلللمنصن ثلمنالحللبن ثلللكقوكلمالقومخنق ل للحغممل ىنع كلقونصفللإلقوين ملللل

ل2001ؿإلالكًقلعن وللل21فؾال ل قملمالعشللىصنقثلقكحف لىعللبلم ملقوصفلللمناللل.قألعل 

ؿإلالكلط لننتل(ل100)إلعنن ؿلبعننـلفوننكليخننعكصظلعننن لكقننملل(ل2009)ؿإلالكًقلعنن ول(ل150)قونن ل

إلهننققليعصننأل للقومخيننلبمليغمننملؽطنننكةل للحصننبظلقوط قننتلللللل.لل2011إلل(ل2010)قألعنننقول

 للحغصنملعلن للللمصهضهن لإلحلقؽ هن للع و تلقوكلفتلاللحيخط  لقوـإل لقوص م تلافقلقىخملثلعلن لل

ل.م ليلنمه 

ل

 نصية انفرد انثهذ

 ٌ. ط و 

قونالي ثلقومخغـةل

لقالمليك ت

ل

ل8.35

ل8.16لكصـق

ل6.4لفلصـق

ل5.78لبلض ك 

ل4.13لقو  ب ل

ل3.86لقيلوصـق

ل2.97لقيط و  

ل.4.58لكنكي 

ل.1.48لقوص ا

ل1.1لقالكؿل
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ل

 يصادر انطاقح  -2

ل

لمالظفللإلغ ملإلفغملقالعفنكيتهنلقومص ؿكللاألول:لحليملمص ؿكلقوط قتلعمنمً لقو لرالرتل

قوط قتلقوشمين تلإلط قنتلقولين طللللقومص ؿكلقومخضـؿةلمزمللوانخاني إلكم  لقول كإل ؾللميخأل

ىنننق لقتظـم ص نننتل إلللقومصنن ؿكلقوخلك ب نننتلمزننملقوط قننتلقوصنإليننتللللللوانخانثثج لقوم ئ ننتلإلقوط قننتلل

إلهصنن كلمصننـكلكقبنن لإلهنننللل.لإلغ لهنن للإلقونقنننؿلقوغ ننن للإلإلقنننؿلقوه ننـكإلص القتظشننط كيتل

خألحخعح لعالحنف للقوط قتلإلاع ؿةلحصنم ملقألظامنتلللإلقول Passive energy قوط قتلقويلب تل

ل.لقوؼ.....لإلكف لقوكف  ةل

ل

إلاللل.ـإلؿةلولي ينتلغنلإلقوي ملمقوصفللفألقألكؿللإلهألقتعخ  ؿيتللقالعفنكيتاللمص ؿكلقوط قتل

إلغنن مللظفننلعلنن لقوننلغملمننال للقألكؿللمغنن دلبننـإل لوننـيه لل،لحكنن ؿلقومصنن ؿكلقوصفط ننتلحننقكلل

لكقىنن ثلإلقألبغنن دلعلنن ل للقوننصفلليمكننال للحكنننللوننهلفننلملللللإلحننـ لقوـ.لبكم نن ثلمخف إلحننتلل

قألمنننللقونننق ليضعنننملل.آالعلمخنننل(ل4) عمننن  لكب نننلةلحخضننن إلمللعلننن فنننألقألكؿلللمخنقلنننعت

الليصبينأللقومغلأللإلمالهص لف للقوصفلل.لمعلـةلإلكلفخهلع و تلعخ لقآلللحكصنونص  لقتىخؾلقسل

قونن ل للحخي ننللقومعط نن ثلللط قننت لليننـؽملفننألقتىننخلقح ض تلقونطص ننتلوفننألقوملعلننتلقوغ و ننتل

ـللبل ننللقنـولمكعنبللل(ل500)حلنـكلبن لللإلـإلؿةلغنلملمصنهلل م لقوي ملف للكم ن ثل.لقومخعللتلبه لحخنقصن

إليضننل لقآلللقىننخؾـقولكم نن ثلمغننـإلؿةلفننألحنو ننـلقوكهلبنن  لحلننـكلبمنن لل.لفننألمصطلننتلقوليشننتل

 لبلم نملل ونل(ل122)مال  ملقىخهالكلقألكؿللإلقوب وغلعنقوأللبلم ملينم ً (ل2500)يع ؿ ل

ـإلؿةلممن للغ ؽلىل الل للقالعخم الثلملقعخ  ط  ثإلم ل للقوضهنؿلميخملةلتكخش عل.لينم ً 

إلهصنن كلمصننـكل.لقوينن ملفننأل  لقىننخلقح ض تلإلطص ننتلولط قننتلمصننـكًقلر ظنيننً ل إللحكم ل نن ًليضعننمل

ؿإلونتلللقألكؿللف هلر مال غص إلقوق ليعخبلللهنلقوصؾللقونيخأإلوكصهلغ للش ئ لطب عألر وذل

قونيخنألفننألللإلقوصنؾللل.بل ننللطنالل(ل70)عننقوأللمصنهللقوكل نتلللقتعخ  طن ثلإلحبلنغلللل.ومفنألقوعن لل

للحلنـكلكم ن ثلقونصفلللإل.للل%(20)قألكؿلليخمخ لبصنع نتلع و نتلإلمغخننىلعن وألمنالقوكبلينجللللللل

بل نللطنالظفنللافقلقفخللنص لحننفللقوخكصنونص ن لللللل(ل5.2)عنقوألقىخؾلقصه لظاليً لقوخأليمكال



 5 

للقىننخؾلقسلقوننصفللمننالقوصننؾللقونيخننأليمكننال لليننـؽملفننأللل إلهننققليعصننألل.إلقوبص ننتلقوخغخ ننت

ل.قالىخلقح ض تلقونطص تلولط قتلولملقعملقومخنىطتلإلقوبع ـةلقومـى

ل

ل

إلهصنن كلؿإل لقل لننتلفننألملننـمخه لل.اللقىننخؾلقسلقوننصفللمننالهننققلقوؾنن ولونن ولشنن ئعً لفننألقوعنن وملل

ؾللقونيخنأللحينخؾلسلقونصفللمنالقوصنلللل(ل1926) المصقلعن وللإلقوص(ل1916مصقلع ول)لقىخنظ  ل

 ل للهص كلحكصنونص  ثلمؾخلفتلوالىنخؾلقسلحخنلقإلطلمن لبن اللللل      كم.لإلبكم  ثلمغـإلؿةلحم مً 

.للمنلإلكق لبن تعخلق لقونـقؽلألإلقظخهن  لب وخينؾ القوغضمنألللللل(لإلكعظنهلفغنملل)للل  ن لقوغل لقومب ش

لقظنهللمنالقوبص نتلقوخغخ نتلإلقوم ن هلقاللللللقومعلنـةلللإلعل لقولغملمالحعل ـقحهلقوخكصنونص تلإلمخطلب حه

.لل ؿةلولط قنتلصنل لليؤؽقلفألقتعخب كلفأل  لقىخلقح ض تلإلطص تللإلعل لقومـىلقومخنىلليضب

إلون وللل،لبص  لقوؾبلقثلقونطص نتللقىخزم كهلالليخغلقلبشكملفع  لإل م العل لقوب ئتلؿإللإلوكال

ليمكننال لهننقهلقوشننلك ثلللال.مضننلؿلقتعخمنن ؿلعلنن لقوشننلك ثلقألصصب ننتلكمنن لهنننلقألمننللقآلل

الل.لينغبلعينبلكتيخهن لإلعين ب حه لإلون ولعينبلكتيخصن لإلعين ب حص لقونطص نتللللللللللحخنق ل إللحص

كملحعؽللفألبصن  لقوؾبنلقثلقونطص نتلمنالؽنال لقوملقكننلقومخؾصصنتلإلقألبغن دلإلقوهصـىنتلللللللللل

ل.ولضهنؿلإلقالمك ظ ثلإلقومنقكؿإلقىخصنقعلولنقجلإلقوخكصنونص  لقومخؾصصتلهنلاهـقكل

ل

وكلفننتلقوخلـيليننتلالىننخؾلقسلقوننصفللمننالللل إلقئننملقوخيننع ص ثلمننالقولننلللقوم لننألك ظننجلقللللفننأل

فننألقويننن لل.للكنن للىننعللقوننصفعنن الؿإلالكًقلوبلم ننملفننأل(ل27)حلخننل لمننالقوصننؾللقونيخننأل

.لقظنهلملحفن لقوخكن و  للللإلوققلكن لليصانللقون لقوصنؾللقونيخنألللللل.لؿإلالكًقلولبلم مل(ل20)قوـإلوأل

 للققخصن ؿي ثللإلعل لنتلفنلل.لفألصم ن لقتحض هن ثلللل م لقو نولف ألكق ولقـلحص عـثلعـةلملقث

قتىخؾلقسلمالقوصؾللقونيخألحخعكصظلب ىخملقكلم ل ىع كلقونصف لإلحلنـكلكلفنتلقتىنخؾلقسللللل

قألمننللقوننق ل.لؿإلالكلولبلم ننمل(ل95)قونن ل(ل70)مننال(لافقلحنننقفلثلقوشننلإلدلقوالممننتل)لقآللل

ل.لإلهكققلك للقوغ  لؿقئمً .لبـقيتلقوضـإلىير لقوصؾللقونيخألعل ل

ل

ل
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ل

إلبص تلحغخ نتلمعلنـةلللؽ  تللمصشآثؾللقونيخألهنلم ليخطلبهلمالاللقومشكلتلقوكبلىلفألقوص

ال فتلقو لقومؾلف ثلإلقوين مقثلإلقوخنعر لللللهقق.لإلحلح ب ثلحكصنونص تلحعخمـلعل لقومنق لبققحه

 للقوصؾللقونيخنأليخطلنبلاظشن  لقنـكقثلللللإلهققليعصأل.لإلقوغ صتلقو لقوم  هلإلقوصلملقوب ئتعل ل

بمعصنن ل للقوـإلوننتلاللحيننخط  لشننلق لقوغلننن للل.حكصنونص ننتلإلهصـىنن تلإلعلم ننتلإلطص ننتلؽ  ننتل

قوننق ليمكننال لليصننص لقوفننل لبنن الصننـإلىلهننققللللإلهننققلهننن.لوكننملقوخف  نن ملإلك ملننتلصنن هنةل

ل.لـإلىلضقومصـكلإلب العـولقو

ل

قظشن  للؿإلالكلولبلم نملل(ل12)ع الك ظنجل ىنع كلقونصف لمخـظ نتللللل(ل1980)إلكص لقـلققخلعص لع ول

فنألهنققلقومضن  للللل ليمكنالبصن  لؽبنلقثلإلطص نتللللملكنلإلطصألوخكصنونص  لقوصنؾللقونيخنألعخنللل

إلحننمل.لإلقفقكلحكنننللققخصنن ؿي ثلقىننخؾلقسلقوننصفللقننـلحغيننصجلحم مننً ل.لىننصتل(ل15)علنن لمننـىل

ىننصكنللقننـل ظشننعظ لقوؾبننلةل(ل2010)إلقفخللننص لقظصنن لفننألعنن ول(ل1994)قعنن ؿةلقتقخننلقطلعنن ول

قون لمن لينينـللللل2009 للحصمل ىع كلقونصفللعن وللل(ل1994)إلومليكال عـليخنق لع ولل.قونطص ت

إلوكالقتقخلقطلومليصفقلألللقوكز ليالقعخبلإلقلقومنلننعلمبن وغللل.للؿإلالكلولبلم م(ل120)عال

ل.لإله لظغالقو نولظلـولؽطنةلإلظخنق ل ؽلى.لف ه

ل

اللقولم  لقونيخ نتل إللكمن  للل.لTar sand إلهص كلمصـكلقعفنك لكقب لإلهنلقولمملقونيخأل

إلهننألكمنن  ل.لتلفننألمصطلننتلقوبغننللقوم ننجقولنن كلمعلإلفننتلفننألقألكؿللمصننقلممننالبع ننـلإلؽ  ننل

ل.مشبعتلب وصفللقوزل ملقوق ليش هـلمخلىبً ل ع  ظً لعل لشكملشنقهـلقىفلخ ت

ل

إلحغخملؽ م ثلكمملقول كل،لقوخألوملحينخنعلعلهن لمنالقوـكقىنتلقوخفصن ل تلكغنملقظهن لحشنكمللللللللل

خؾلصلمناللمصـكًقلمهمً لولنصفلل،لمنقعنً لإلىنطً لبن القونصفللقوؾن ولقوخلل نـ لإلبن القونصفللقومينلللللللللل

فننألمصنن طقلعـينـةلمننالقألكؿللمننال بلمهنن لإلقؿ لللقومصننـكلهنققلإليخنقصننـلل.قوصنؾللقونيخننألل

إلحلنـكلقتعخ  طن ثلقومنصننؿةلفنأللللل.لع  ؿلفألمصطلتلقوؾلم ل،لإلمصطلتلشلقألقوبغللقوم نجل
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مخننلًقل،لإلحلننـكلكم ننتلقوننصفلللل225مل نننللطننالؿقؽننملطبلننتلىننمكه لللل40إلقؿ لع نن ؿلبغنننقوأل

ل.لمل نللطال3.6ألقول بلتلوإلىخؾلقسلبغنقو

ل

 انًصادر انًتجذدج  -4

 

إلحعخبللقوط قتلقوشمي تلل.ط قتلقوشمو م لقومصـكلقومخضـؿلقألكزلل هم تلعل لقتطال لفهنل

 إللىننق لمنالع نذلقوب ئنتل إللقتىنخملقكيتلللللللمال كزلل شنك  لقوط قنتلص فب نتلإلارن كةلوإلهخمن وللللل

ل.ل إللقالقخص ؿي ثل إللقومالئمتلولمعط  ثلقونطص تلقوخنفل

ل

لحكنللعل لميخني ثفألصم  ل ظغ  لقوع وملبصيبلمخف إلحتل،لإلوكصه للإلحصخشللقوط قتلقوشمي ت

ل.ع و تلحم مً لفألقومص طقلقوغ كةلإلؽ  تلفألقومصطلتلقومـقكيتلشم  لإلصصن لؽللقتىنخنق ل

قوط قنتلقوشمين تللللال.لإلفأل م كالقنـلاللحخنقصنـلف هن لقألشنك  لقألؽنلىلمنالمصن ؿكلقوط قنتللللللللل

ب ىنخزص  لللإلقومر كب ثيخلاًللالليخعرللب وعالق ثلقوـإلو تلإلالليؾر لولخض كةلمصـكًقلمحشكمل

قظه لق بلتلولخنمي لإلقوخنقصـلفألشخ لقومص طقلب ولطللقونقعنـل،لإلونققللل.لم ليخعلقلب وخكصنونص  ل

فهألاللحخطلبلفأل غلبلقألع  للبص تلحغخ تللؾمتلإلحخم نلبكنظهن لمصنـكًقلآمصنً لإلظا فنً لالللللل

ل.لشك الثلب ئ تلك وفغمل إللقوصؾللقونيخأل إللقوط قتلقوصنإليتيخيببلفأل يتلق

ل

اللقألكؿللإلبغكننملمنقعننهلقوضيلقفننأل،لغصننألحم مننً لب تشننع ع ثلقوشمينن تل،لإليلننـكلمخنىننللل

ك لنقدلى عتلوكملمخنللملبن ل،لإليلنـكلعنـؿلقوين ع ثللللللل5قتشع ع ثلقوي قطتلينم ً لبغنقوأل

ثلمضمننملهننقهلقوط قننتلعلنن لمينن عتلللإلافقل ؽننق.لىنن عتلفننألقويننصتلل3000قوشمينن تلبغنننقوألل

إلهننقهلقوكم ننتلحعنن ؿ لىننختل لننع علكم ننتل.لل2و/ه.إل.كل30قونننطالقوعلبننألف ظهنن لحصننملقونن ل

ل.لقوكل تلقوملـكةلولصفللفألصم  ل ظغ  لقوع وملقوط قتلقومخ عتلمالقالعخ  ط ثل

ل

ولننـلكنن للقتشننك  لقألى ىننألقوننق لينقصننهلقىننخيال لقوط قننتلقوشمينن تلهنننلك ف ننتلحلك نننلهننقهللل

ل.لط قتلإلقوخغكملبه لألؿق لمه ولإل عم  لمغـؿةلقو
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ل

إلؽال لقوينصنقثلقوم لن تلحبلننكثلعنـةلقحض هن ثلالىنخيال لقوط قنتلقوشمين تلوعنمل بلمهن للللللللللل

ل:قرص لل

ملصنمللحلك ننلقوط قنتلمنالؽنال لمصانمنتلقوملقين لعلن للللللللقوخضم  لقوغلقك لإلل:األول 

نالين ثلقومخغنـةلصهننؿًقللللإلقـلبنقوجلقىنب ظ  لإلقوللل.حنو ـلقوكهلب  لرملقوبؾ كوخنو ـلللؾم

ل.مخم نةلفألهققلقتحض ه

ل

حنو نـلقوط قنتلقوكهلب ئ نتلمب شنلةلمناللللللقوخضم  لقورنئألإلقوفنحننظألإلمنالرنمللللل:انخاني 

شننم تلحيننخف ـلمننالقورننن لقومصخشننللإلق نن ـلعللننجلقونالي نن  ثلقومخغنن ـةللللللؽالينن لؽننال 

ل.لإل وم   ظ   لظض ع ثلكب   لةلفألهققلقتحض ه

ل

كب نلًقلللحي نلقًلققخص ؿي ثلحنو ـلقوط قتلقوكهلب ئ تلمنالقوط قنتلقوشمين تلللللولـلحي لثلحكصنونص  

ؽال لقويصنقثلقوم ل تلمم لؿف لبلنـقظ لكب نلةلقتىنخهالكلولط قنتلمزنمل وم ظ ن لإلقوصن القون للللللللل

ل.صعملقوط قتلقوشمي تل عـلقوملحكنقثلقألى ى تلالىخلقح ض تلقوط قتلوـىلكملمصهم ل

ل

م ين إلقدل  لل(ل3000)ثلشمين تلحصنملقىنخط عخه لقون لللللإلكقعجل وم ظ  لحصشئلىنصنيً لمغطن لل

إلعل لننتلقألمننلل لل وم ظ نن لحلنننؿلقوزنننكةلل.لمنن ليعنن ؿ لمضمننملقالىننخط عتلقوملكبننتلفننألقألكؿلللل

قألإلكإلب تلفألط قتلقولي طلإلقوط قتلقوشمين تلقألمنللقونق ليينخـعألقتفن ؿةلمنالهنقهلقوؾبنلةللللللللل

ل.لإلهقهلقوزنكةلفألقونقجلقومص ىبلإلب وشكملقوصغ ظ

ل

قألكزللحنقفلًقلفألقوـإل لقوفل نلةل  للط قتلقوفللق لإلف كقتلهص ل للقوط قتلقوشمي تل،لإلهألإلقوم

،للإل ؽ نلًقلقوصن الللؿإل لقوضصن ،لوملحعؽقلمالقتهخم ولقوضـ لوهقهلقوـإل ،كبم لب ىخزص  لقوهصـ

قونـإل ليخمزنملفنألقتعخمن ؿلعلن لقونـإل لقومخلـمنتللللللللإلبلن لقتتحضن هلفنألهنقهلللللل.لقاللقوشئلقو ين للل

افل.للكب نلةل هم تلو ولفإللمصـكًقللب وصيبتلوه لإل لقوشم  لقوخألحشكملقوط قتلقوشمي تإلهألؿ

كمنن للحخنننقفللوننـيه لقوخكصنونص نن ثلقورننلإلكيتلالىننخؾـقولقوط قننتلقوشمينن تلافقلؿعننجلقوغ صننتلل
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قولنـكقثلقوعلم نتللللوـىلقوـإل لقوصنص ع تل،لإلحخنقفللليضل لقآلللفأل وم ظ  لإلقىب ظ  لإلقوبلحي  

افقلؿعن لقألمنللفنألفخننلةللللقوالممنتلوشنخ لمصن ؿكلقوط قنتلللللللقوخكصنونص ن ثللإلقوصنص ع تلوخطننيلل

ل.لممص تلقص لة

ل

ف للمصطلتلقألغنقكلإلقوبغللقوم جلوهن لص فب خهن لقوؾ  نتلفنألهنققلقومضن  للللللللإلمالصهتل ؽلى

ف هن لب مك ظن ثلمخم ننةللللل Solar Ponds ظالًقلتمك ظ تلحطب نقلحكصنونص ن لقوبنلكلقوشمين تللللل

 ل للؽطندلقتشع علقومخي إل لحرنمل صننق لكب نلةلمنالقومملكنتلحمخنـلللللللإلظالع.لحم مً لولصض ط

مالقوشم  لقوشلقألقو لقوضصنن لقويلبنألممن لينلنظلإلفنلةلقتشنع علقوشمينألقومخم ننلفنألللللللللل

قوهنننق لإلحيننؾ القوم نن هللإليمكننالمننالؽننال لقوخضم نن لقوغننلقك .لمؾخلنن لقوبلنن علفننألقومملكننتل

ل.لنو ـلقوكهلب  لبـإلكقثلمع صتلحغل تلقوم  هلإلحإلكقوكلقوخضف  لإلحـفئتلقومص م لإل

ل

قتهخمنن ولبهنن للحضننـؿإلوكننال.لإلقوخننأليعنننؿلقىننخعم وه لقونن لآالعلقويننص الإلهصنن كلط قننتلقولينن طلل

إلؽنال لقوينصنقثلقوعشنللللل.لوي ي ثلحنو ـلقوكهلب  لفأل إلقىللقويبع ص ثلمالقولنلللقوم لنأللل

قومننلقإلطللعلنن لقوميننخنىلقوعنن ومألف ظخشننلثلمنننقكعللقمؿقؿلقتهخمنن ولبهنن لمننؤؽلًقللقوم لنن تل

ل.إلقوص الإلغ له لقوكهلب ئ تلفألمي ع ثلكب لةلفأل إلكب لإل مليك 

ل

إلبخطنكلقوهصـىتلقوكهلب ئ تلإلؿؽن لقتظي للعصللقوكهلب  لإلقظخش كلقألظنقعلقومؾخلفنتلمناللل

قومغلك ثلإلقومنوـقثلقوكهلب ئ تلإلقألصهنةلإلقومعـقثلقوع ملتلعل لقوكهلب  ل  نبظلب مكن لللل

قوعصللقوغنـيذلمنالصـينـل،لإل  نبظلب مك ظهن ل للحصنبظللنماللللللللقوملقإلطلقوهنقئ تل للحـؽمل

اللقوخي  نللقألى ىنألقونق ل عنـدلهنققلقتظلنال لهننلللللللل.لحكصنونص  لقولنلللقوغن ؿ لإلقوعشنليالللل

ل.لحنو ـلقوكهلب  ل

ل

بـ لقهخم ولقألكؿللبط قنتلقولين طلفنألبـقينتلقوزم ظ صن ثلع نذلق منجلقوضمع نتلقوعلم نتلقوملك نتللللللللللل

منلنننعلكنن للمننالظخ ئضهنن لاظشنن  لمرننؾتلمنن  لحننـقكلبط قننتللللللبـكقىنن ثل إلو ننتلعننن لهننققلقولل
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ـإلؿلقويننعنؿيتلضننألمنقنن لبئننللقومننـإلكةلعلنن لقوللل  طل،لإلحعمننملهننقهلقومرننؾتلقالللفننللل  نن قولي

ل.لمخلًقل(ل16)مخلقً لمكعبً لمالعل لعمقلل40قألكؿظ تل،لإلحرؼلينم ً لم لمعـوهل

ل

هنقهلقتمك ظن ثلإلقوغكنمللللعل ل للمالقوصعبلحلـيللامك ظ ثلقألكؿللمالط قتلقولي طلإلحل  مل

ل.لعل لققخص ؿي حه لؿإلللحنف للقوب  ظ ثلقومص ؽ تلقومص ىبتل

ل

 ( 3)جذول رقى 

 ث/يتوسط سرعح انرياح يتر انوقع 

ل7.63لقوعلبتل

ل6.65لقكبـل

ل5.31لقوطف لتل

ل6.93لقألصفنك

ل6.35لقومفل ل

ل6.37لقألصف ي 

ل6.37لقألمك ل

ل6.12لقوضفلل

ل6.35لقوغي 

 

قوغنن  ليضننبل للاللحؤؽننقلهننقهلقولنن ملإلكعظهنن لقوننـو ملقوصهنن ئألعلنن لققخصنن ؿي ثلهننقهلللإلبطب عننتل

قألظامتلافلاللبـلمالقصلق لمنيـلمالقوـكقى ثلإلقوخل  ملولخعلعلعل ل ظم دلحي نللقوينلعت،للل

،لبغ ننذليمكننالفننألقوصه يننتلحلننـيللإل ظنننقعلقوعصفنن ثلقومالئمننتلإلقىننخملقكيتلقوط قننتل إللحلطعهنن ل

وط قتلقوهنقئ تلعلن لمنـقكلقوينصتلحمه نـق لوغين  لققخصن ؿي ثلقونلبلللللللللقتمك ظ ثلقومخ عتلمالق

م لقوشبكتلقوكهلب ئ تلإلقوخألمالشعظه ل للحغيالمالققخص ؿي ثلهنققلقومصنـكلإلؽ  نتلفنأللللل

ل.مصطلتلمزملك هلمص  

ل
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 نشًسيحانطاقح ا - أ

 

 

ل2005ع ول:لملـمتلؿإل لقوع وملفأل  بغجلقوم ظ  لللل وم ظ  ل

لمالقوين لقوع ومأ%ل57:للللللللللللللللللللللللفأللل

لم ي إلقدلل12000:للللللللللللقظخ سلقوكهلب  لللل

ل(2012ع ول)لللللللللللللللل

لحع ؿ لمضمملقظخ سلبليط ظ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لمالقوط قتلقوصنإليتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لإلقعـة كبللمغطتلط قتلشمي تلللقوبلحي  ل

لمصن لل8000:للملوكلفألقوع  نحنفنوط يفللل

ل و لطال(ل30:ل)ر ظأل كي ـلقوكلبنللقومع ؿ لللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 طاقح انرياح في أوروتا_ ب

 

للمالكهلب  ل وم ظ  %ل8ل:لقوط قتلقومنوـةلمالقولي سلللللأنًانيا 

لمل نللب ج(ل10:ل)للقوب نثلقوميخف ـةللللل

لمل نللطال(ل42:ل)للر ظأل كي ـلقوكلبنلللللل

ل84000:لللقوعم وتلقوميخف ـةللللل

ل

لمالكهلب  لقىب ظ  ل%ل28:للقوط قتلقومنوـةلمالقولي طللللاسثانيا

لمالكهلب  لقوقكإلةل%ل40:للللللللل

ل

لم ي إلقدلل44400:للمالقولي طللقوط قتلقومنوـةللللأوروتا
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 ينظويح انطاقح في األردٌ  -4

 

حغمننملمصانمننتلقوط قننتلفننألقألكؿللعننـؿًقلمننالقويننم ثليصبيننألقوخع مننملمعهنن لمننالؽننال لللللللللللل

ل.قىخلقح ض تلإلطص تلبع ـةلقومـىل

 

 انطاقح األونيح : أواًل 

ل

 لنملشنبهلللب وخن وألقتعخمن ؿلعلن لقوصلللإلل.غ   لؽطندلقوصلملقوـقؽل تلولصفللإلمشخل حه

قوصلننملليننصعكولعلنن لقوكلفننتلإلقظخا م ننتللإلهننققلمننالشننعظهل للل.لقوبننـقئألب وينن  كقثلل

 .قوب ئتلإلقوطل لإلقوميخنكؿقثلبشكملىلبأإلعل ل

ل

 غ نن  لؽطننندلقوصلننملمنن لقوننـإل لقومضنن إلكةلب ىننخزص  لؽننللقوينن ملمنن لمصننللعخنن لل

علمننً لبننعللقونبالؿلك ظننجلحننلحبللعخنن لقوخينع ص ثلمنن لقويننعنؿيتلبؾننلللل.لقوعلبنتلفلننلل

 .لقوق لحملقيل علقوعمملبهلإلعـول   ظخهلولمغ فاتلعل هلبالياقوخ 

 

 إلصنننؿلمصننف ةلبخننلإلدلإلقعننـةلبغ صننتلقونن لحضـيننـلإلحنىنن  لإلكفنن لميننخنىلقألؿق لل

 .لإلمع وضتلقوكبليج

 

 (ل2500)غ ملقوليشنتلمن ليعن ؿ للللمزملوط قتلقألؽلىلقمغـإلؿيتلقىخؾـقولمص ؿكل

 .بلم ملينم ً 

 

 لقوبـيلتلك وط قتلقوشمي تلإلط قتلقولي طعـولقوـؽن لقوض ؿلفألمص ؿكلقوط قتل. 

 

 لعـولحطنيللقوؾبلقثلإلقوخكصنونص  لإلقومش كي لقتظخ ص تلولصؾللقونيخأ. 

 

 قوغـينننـلإلقومخنننلإللإلقوصلنننملقوعننن ولللللقوينننكتغ ننن  ل ظامنننتلقوصلنننملقومخطننننكةلمزنننمللللل

قألمللقوق ليصعكولعل لقىخهالكلقطن علقوصلنملوكم ن ثلكب نلةلحصنملقون للللللل.قومصام

قويننننلبألعلنننن لقوب ئننننتلقوخننننعر للىننننخهالكلالنننن فتلقونننن لمننننالمضمننننملقت%(ل40)

 .لإلقوميخنكؿقثل

ل

ل

ل

ل
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ل

 انطاقح انخانويح : حانيًا 

 

 ثلحنو ننـلقوكهلبنن  لمصانمننتلص ننـةلإلمخم ىننكتلإلهننألع و ننتلللللللطننلشننبكتلمغللحمزننم 

ل.قتعخم ؿيتلقاللقللكلفتلقوخنو ـلحخعرللب ىع كلميجلقونقنؿلإلقوي م

 نمننتلص ننـةلإلمخم ىننكتلإلميننخللةللإلقوخنمينن لفننألقومملكننتلمصاللقوصلننمإلحمزننملشننبكتل

إلحنإلؿلمعاملقومصن طقلفنألقومملكنتلإلهنألمنالقوشنبك ثلقوكهلب ئ نتلقومخم ننةلفنألللللللللل

 .لقومصطلت

ل

 انطاقح انسانثح : حانخًا 

 

 حلعبلبلقمشلعف لقوط قتلؿإلكًقلكب نلًقلفنألحلشن ـلقالىنخهالكلإلحؾفن ملقوكم ن ثللللللل

إلالمق ل.لللكفن  ةلقومطلنبتلمالؽال لقىخؾـقولقألظامتلإلقألصهنةلإلقومعـقثلقألكز

هنننققلقوضنننن لمنننالقوط قنننتلبغ صنننتلقوننن لحطننننيللإلحعم نننقلإلقظخشننن كلإلؽ  نننتلفنننأللل

ل.لقتىخهالكلقوصص عألإلقوخض ك لإلقومصنوأل

 كم لإلحلعبلبلقمشلاؿقكةلقوط قتلؿإلكًقل ى ى ً لفألحنف للكم  ثلكب لةلمنالقوط قنتللل

قولقىننخؾـ)ل إللفننألقوصلننم(لقوننـإلكقثلقوملكبننتلمننزاًل)لإلؽ  ننتلفننألحنو ننـلقوكهلبنن  ل

 لإللحنميننن لقألعمننن  لعلننن لمنننـقكلقويننن عتل إللغ نننللفونننكلمنننالل–(لقوينننكتلقوغـينننـ

 .قوخف   م

ل

 انطاقح اننوويح  -5

 

قغنلقً لمنالع نذلقظؾفن  لللللقألكزنلللحبنـإللللإلوينصنقثلقل لنتلؽلنجلك ظنجللللم ل للقوط قتلقوصنإلينتلل

 لؿإلونتلونـيهلل(ل52)إلمالع ذلقألم للقوصيبألإلاللقوعـينـلمنالؿإل لقوعن ومللللكلفتلحنو ـلقوكهلب  ل

مننالقوط قننتلقوكهلب ئ ننتلفننألفلظينن لهننألمنوننـةلمننالمفنن عالثل%(ل70)مفنن عالثلظنإليننتلإلالل

حخعلنقلب وـإلونتلقومعص نتلفقحهن للللللإل ؽلىلؽ  نتللقوع متلمالقتشك الثلعـؿًققاللقللهص كلظنإليتل

ل:يصبيأل ؽقه لبع القتعخب كل

 هنن لاللقوخنصننهلقوعنن ومألظغنننلقومغ فاننتلعل هنن لفننألصنقظبهنن لقومؾخلفننتلبمنن لفللللللل:األول 

قتشننع ع تل  ننبظلةنن هلةلع وم ننتلحنننؿقؿلقنننةلمنن لقونننمالعلنن لقوميننخنىلقوشننعبألللللللل

ل.لإلمصام ثلقومضخم لقومـظأ

ل

قوالممتلوبص  لإلحشي ملقومغطنتلقوصنإلينتلللل fead time اللطن لفخلةلقول  ؿةلل:انخاني 

فألةملعـولقتىخللقكلقومن وألعلن لقومينخنىلقوعن ومألإلؽ  نتلقونـإلالكلقألمليكنألللللللل

ل.لؤلب وكلفتلقوصه ئ تلولمشلإلعلميعوتلغ يتلفألقوصعنبتلإلقومؾ طلةيضعملمالقوخصب

ل
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اللقومص طقلفقثلقوصش دلقونونقوألإلقولليبتلمالمص طقلشبهلظشنطتلكمن لهننللللل:انخانج 

قوغ  لفألقألكؿلليخطلبلعص ينتلؽ  نتلفنألقوخصن م ملإلمخطلبن ثلقوينالمتلقوهصـىن تلللللللل

ل.لتلقألمللقوق لى صعكولمب شلةلعل لؿكصتلقومؾ طلةلإلقوكلف

ل

لقويننالمتلإلقوؾبننلةلقوخكصنونص ننتلقونطص ننتلولخع مننملمنن لقوغنن الثلقوط كئننتلللللللل: انراتثثع 

منناللمننزاًللإلقو  بنن للمنن ليصطبننقلعلنن ل وم ظ ن لإلقونالينن لثلقومخغننـةل)لفنكنشن م لظمنفصننً لل

الليصطبنقلعلن للللع ذلقولـكةلعل لقوخع مملم لقوغ الثلقوط كئنتلإلقوكننقكثلقوطب ع نتللل

الليؾرن للإللعن وألقوكلفنتلصنـًقلللللإلهنققلمنلننعلل.ل(ل قألكؿللإلعم للعل لىنب ملقومزن لل

إلكلمننن لكقننن لعننن ؿدلظننننإل لقكحفعنننجلحكننن و  لقوط قنننتلقوصنإلينننتلبينننببلللللل.ولمض مفنننتل

ل.قتل ف ثلعل لمخطلب ثلقويالمت

ل

ف وننـإلةلقوصننص ع تل.لاؿقكةلقومصشننآثلإلقوخع مننملمنن لقوخف  نن ملقوخكصنونص ننتلل: انخثثايس

ل.قوخكصنونص تلبكلفتل قمق ؿكةلعل لقتؿقكةلإلقوص  ظتلإلحف   ملقومفلؿقثل

ل

ل.إلوكال يرً لفنألعن القثلقوطننقك لللحنقفللقوم  هلو ولفلللوي ي ثلقوخبليـلل: انسادس

ـلللللللل افلالليكفنألعنمللل.لإلهقهلحؾخل لمالبلـلقو لآؽنللإلمنالمنقن لقون لآؽنللفنألظفنولقوبلن

بكملم ليخطلبلفوكلمنالل.لمشكلتلقوم  هلوي ي ثلقوخشي ملإلاظم لوي ي ثلقوطنقك ل يرً ل

ل.لتلإلكم  ثلك ف تلإلقـكقثلونصيخ ك تبص تلحغخ 

ل

بل ننللؿإلالكللل1.5)تلقوصنإلينتللطقتىخزم كقثلقورؾمتلقوالممتلولمغلعضنول:انساتع 

إلهنألعضننوللل(لىنصتللل40قون للل20)إلطنن لفخنلةلقىنخلص علك هلقومن  للللل(.لكغـل ؿظن لل

إلقللك ظنننجلاللحعصنننألشننن ئً لللحصنننن لبهننن لقتقخصننن ؿقثلقوصننني لةلك تقخصننن ؿلقألكؿظنننأ

إلعنن الحكنننلل.لمزننملقتقخصنن ؿ لقو  بنن ظأل إللقتمنن كقحأل إللقألمليكننأتقخصنن ؿللننؾمل

مـينظ ننتلقوننبالؿلملحفعننتلفنن للقوننـؽن لفننألققخننلق لصـيننـلبهننققلقوغضننملإلبهننقهلقومننـةلللللل

ل.لقوطنيلتلالىخلؿقؿلك هلقوم  لميعوتلب ويتلقوخعل ـ

 

 اقتصادياخ انطاقح  -6

 

 س يونذج .و.كهفح كل

ل(سند أيريكي)

ل4لقوصنإليتل

ل3لقوم ئ تل

ل4لقوفغمل

ل10لقوينلقوطب عأل

ل10لقوصف ل

ل18لقولي طل

ل22لقوشمي تل
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ل.لحي لثلققخص ؿي ثلقوط قتلقألإلو تلحي لقثلصقكيتلإلؽال لقويصنقثلقولل لتلقوم ل تل

ل

(ل150)قون لل(لل100)ؿإلالكلولبلم ملقفننلقون للل(ل30)قو ل(ل20)فبعـل للك للقوصفللفألعـإلؿل

ل.لؿإلالكل

ل

هل.إل.ك/ؿإلالك(ل0.70) سلقوكهلب  لمنالقوط قنتلقوشمين تلحصنملقون للللللإلبعـل للك ظجلكلفتلاظخ

ل.لإله.ؿإلالك(ل0.20)قظؾفرجلقآلللوخلخل لمال

ل

كقعنجلققخصن ؿي ثلقوط قنتلقوشمين تلحخفنن لللللل(ل2010)إليؤكـلعـؿلمالقوب عز القظنهلمصنقلعن ولللل

علنن لققخصنن ؿي ثلقومغطنن ثلقوصنإليننتلإلهننققلمنن ل عطنن لقوزنننكةلقألإلكإلب ننتلالىننخؾـقولقوط قننتلللل

 تلإلط قتلقولي طلإلقنؿًقلصـيـًقلإلشض لقوعـينـلمنالقونـإل لعلن لقظهن  لمغط حهن لقوصنإلينتللللللللقوشمي

ل(2.22 وم ظ  لع ول)لؽال لقويصنقثلقول ؿمتل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل______________________________________________________

 قننتلقوشمينن تلبعظننهلعنن ولقؽخننلق لقوطل(ل2010)يننؤكػلصنننللبنناللكب ننلللإلىنن للكصيهنن ولوعنن وللل

ل.لوغ صنلقوخك و  لم لقوط قتلقوصنإليت


